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MeisterDesign  
De vinylvloer  
zonder vinyl. 
Met alle voordelen. 
Zonder de nadelen.
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De verschillende ruimtes in huis stellen uiteenlopende eisen aan 
de vloerbedekking. In de badkamer en de hal moet deze bestand 
zijn tegen vocht, in de keuken mogen de oude tegels niet zicht-
baar zijn onder de nieuwe vloer en in de slaapkamer en de woon-
kamer moet de vloer zeer comfortabel zijn en aangenaam voor 
blote voeten. Geen probleem voor MeisterDesign!

Het idee is simpel: de 18 decors zijn er elk in vier verschillende 
productopbouwtypen, waardoor voor elke toepassing de ideale 
oplossing te vinden is.* Van watervast tot extra-comfortabel: alles  
is verkrijgbaar. Dat biedt u de vrijheid uw favoriete decor te kiezen  
in de uitvoering die past bij de toepassing. Geniaal eenvoudig 
toch? Dat vinden wij ook!

Maar MeisterDesign overtuigt niet alleen in uiteenlopende  
woonomgevingen. Dankzij de hoge robuustheid en de  
gebruiksklasse 23 | 33 is de designvloer ook voor een zakelijke 
omgeving een uitstekende keus.

Robuust. Gemakkelijk in het  

onderhoud. Milieuvriendelijk. 

Overal toepasbaar. 

Zo moet een vloerbedekking zijn. 

De designvloer  

MeisterDesign is het allemaal –  

en nog veel meer. 

* Steendecors zijn niet verkrijgbaar als MeisterDesign. pro. 

MeisterDesign | Golden Oak 6999 | Houtdessin
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Wat veel mensen niet weten: » vinyl « stamt van het begrip pvc: 
polyvinylchloride. Dat is niet per se iets slechts – maar het kan 
weekmakers bevatten, die bezwaren voor de gezondheid en  
het milieu met zich meebrengen. Om nog maar te zwijgen van 
de geuren die eruit vrijkomen. Daarom komt er bij MEISTER  
geen vinyl of pvc in en op de vloer. Maar wel de voordelen 
ervan. Want die zijn onomstreden: onderhoudsgemak, 
extreme bestendigheid, robuustheid en watervastheid.

En waarom zonder vinyl?
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Eén voor alles: 
18 decors, 
4 varianten

Een renovatievriendelijke, dunne vloer, waaronder oude 
tegels niet zichtbaar zijn? Een licht verende vloer met 
dempende kurklaag? Of de watervaste zorgeloze variant?  
Bij de designvloer MeisterDesign is de keus aan u! 

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Houtdessin
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MeisterDesign. comfort
De behaaglijke comfortvloer met de  

extra kurklaag.

1

2
MeisterDesign. flex
De slanke designvloer met 
geringe opbouwhoogte.

3
MeisterDesign. life
De ongecompliceerde allrounder 
om te klikken.

4
MeisterDesign. pro
De extra dunne professionele vloer 
voor volledige verlijming.

Eén voor alles: 
18 decors, 
4 varianten

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Houtdessin
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MeisterDesign. comfort

De designvloer MeisterDesign. comfort behaalt met zijn dubbele kurklaag optimale 
gecombineerde loop- en contactgeluiddempingswaarden en heeft geen extra dempende  
onderlaag nodig. Omdat hij zo stil, zacht voor de gewrichten, warm aan de voeten en 
comfortabel is, is hij bij uitstek geschikt voor alle woon- en slaapkamers, maar in het 
bijzonder voor kinderkamers.

De behaaglijke comfortvloer met de extra kurklaag.

» Zacht voor de gewrichten
» Zeer stil 

Contactgeluiddemping van kurk

Comfortlaag van kurk Meerlaags Puretec ®-Plus-oppervlak met 
speciale elastische laag (pvc-vrij)

Speciale AquaSafe-plaat (met gereduceerd opzwelrisico) – 

op basis van natuurlijke, hernieuwbare materialen 

 | Gebruiksklasse 23 | 33

 | Rondomlopende microvoeg

 | Met contactgeluiddemping 1 mm kurk

 | Speciale AquaSafe-plaat

 | Puretec®-Plus-oppervlak

 | Kliksysteem: MasterclicPlus

 |  MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik

 | Dikte: 9 mm

 | Dekmaat houtdecors (DD 600 (S):  1287 × 220 mm 

 Dekmaat steendecors (DB 600 S):  853 × 395 mm

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Houtdessin
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MeisterDesign. flex

Met MeisterDesign. flex wordt renoveren kinderspel. De ondergrond hoeft niet uitgebreid 
te worden voorbereid – in tegendeel: oude ondergronden, zoals tegels, kunnen gewoon 
blijven liggen, want onder de planken met de speciale, vormvaste AquaSafe-plaat tekenen 
deze zich niet af. Aan eventuele oneffenheden in de vloer past MeisterDesign. flex  
zich elegant aan. Zijn sterke punten doet MeisterDesign. flex in vele woonsituaties gelden, 
vooral in keukens en woonkamers die eenvoudig en snel moeten worden gerenoveerd.

De slanke designvloer met geringe opbouwhoogte.

» Renovatievriendelijk
» Flexibel 

Speciale AquaSafe-plaat (met gereduceerd opzwelrisico) –  
op basis van natuurlijke, hernieuwbare materialen 

SilentTouch®-oppervlak – 
Polymeerlaag op basis van PUR (pvc-vrij)

Tegenfineer voor optimale vormvastheid

 | Gebruiksklasse 23 | 33

 | Rondomlopende microvoeg

 | Speciale AquaSafe-plaat

 | SilentTouch®-oppervlak

 | Kliksysteem: Multiclic 

 |  MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik

 | Dikte: 5 mm

 |  Dekmaat houtdecors (DD 400): 1290 × 216 mm 

Dekmaat steendecors (DB 400):  858 × 399 mm

MeisterDesign. flex SilentTouch®-Technologie 
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Het oppervlak van de designvloer  

MeisterDesign. flex wordt vervaardigd 

met behulp van de innovatieve, gepaten-

teerde SilentTouch®-technologie en is 

daardoor zeer elastisch, stil, slijtvast en 

onderhoudsvriendelijk.

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com
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MeisterDesign. life

Vuil en water? Geen probleem voor de watervaste designvloer MeisterDesign. life. Ook 
sterk zonlicht deert hem in tegenstelling tot vinylvloeren helemaal niet. In principe is de 
loopstille vloer geschikt voor badkamers en alle soorten woonruimtes, maar vanwege 
zijn ongevoeligheid past hij bij uitstek in ruimten met een directe verbinding naar buiten 
en voor serres. En trouwens: MeisterDesign. life kunt u tot wel 15 x 15 m zwevend leggen 
– dat maakt hem ook ideaal voor open woonruimten.

De ongecompliceerde allrounder om te klikken.

» Watervast
» Elastisch 

ecuran-dragerplaat –  
watervast, semi-elastisch, pvc-vrij

Meerlaags Puretec®-oppervlak met 
deklaag van polyurethaan (pvc-vrij)

Tegenfineer voor optimale vormvastheid

 | Gebruiksklasse 23 | 33

 | Rondomlopende microvoeg

 | Watervast | Geschikt voor vochtige ruimtes

 |  ecuran – watervaste en  

pvc-vrije dragerplaat

 | Puretec ®-oppervlak

 | Kliksysteem: Maxiclic

 |  MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik

 | Dikte: 5 mm

 | Dekmaat houtdecors (DD 800): 1290 × 214 mm 

 Dekmaat steendecors (DB 800): 858 × 391 mm

MeisterDesign. life
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* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

Made with

ecuran is het hoogwaardige composiet- 
materiaal voor veeleisende vloeroplossingen.  
Het is gebaseerd op het zogeheten bio-
polyurethaan, dat voor een groot deel wordt 
vervaardigd uit plantaardige oliën zoals 
koolzaad- of ricinusolie en in de natuur voor-
komende minerale componenten zoals krijt. 
ecuran heeft geen nadelige invloed op de 
gezondheid, want er komen geen weekmakers, 
oplosmiddelen en chloor aan te pas.

ecuran

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Houtdessin



MeisterDesign. pro

MeisterDesign. pro is met slechts 2 mm dikte de eerste keus als de opbouwhoogte  
maar heel gering mag zijn. Na een professionele voorbereiding van de ondervloer is  
hij de perfecte (en watervaste) kandidaat voor de badkamer, de hal en objectruimtes  
zoals winkels of restaurants.

De extra dunne professionele vloer voor volledige verlijming.

» Watervast
» Stootvast

ecuran-dragerplaat – 
watervast, semi-elastisch, pvc-vrij

Meerlaags Puretec®-oppervlak met 
deklaag van polyurethaan (pvc-vrij)

Fleece-tegenfineer voor een optimale verlijming

16

 | Gebruiksklasse 23 | 33

 | Rondomlopende microvoeg

 | Watervast | Geschikt voor vochtige ruimtes

 |  ecuran – watervaste en  

pvc-vrije dragerplaat

 | Puretec ®-oppervlak

 | Voor volledige verlijming

 |  MEISTER-garantie*  

25 jaar bij woongebruik,  

5 jaar bij projectgebruik

 | Dikte: 2 mm

 | Dekmaat houtdecors (DD 200): 1295 × 219 mm

MeisterDesign. pro

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

Made with

ecuran is het hoogwaardige composiet- 
materiaal voor veeleisende vloeroplossingen.  
Het is gebaseerd op het zogeheten bio-
polyurethaan, dat voor een groot deel wordt 
vervaardigd uit plantaardige oliën zoals 
koolzaad- of ricinusolie en in de natuur voor-
komende minerale componenten zoals krijt. 
ecuran heeft geen nadelige invloed op de 
gezondheid, want er komen geen weekmakers, 
oplosmiddelen en chloor aan te pas.

ecuran
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Decor overzicht
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Houtdecors
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